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1. Resultados de aprendizaxe e criterios  de avaliación
Criterio de avaliación Resultados  de aprendizaxe

CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos productos, espazo 
dispoñible e tipo de lineal

Unidade formativa 2. RA2. Coloca, expón e repón os productos na zona
de venda, atendedendo a criterios comerciais, a condicions de 
seguridade e á normativa.

CA2.5 Clasificáronse os productos en familias, consonte a normativa
CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos 
productos en diversos niveis, zonas do lineal e posicións.
CA2.8 Realizouse a distribución e colocación dos productos no lineal, aplicando técnicas de 
merchandising
CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeño 
establecemento comercial

Unidade formativa 3. RA3. Determina accións promocionais para 
rendibilizar os espazos de establecementos comerciais, aplicando 
técnicas para incentivas a venda, e para a captación e fidelización da 
clientela  CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional

CA4.2 Describironse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción 
promocional Unidade formativa 4 RA4. Aplica métodos de control de accións de 

merchandising e avalía os resultados obtido 
CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising
CA1.2 Elaborouse papelaría segundo o libro de estilo corporativo dun establecemento

Un Unidade formativa 5.  RA5.Realiza traballos de decoración, sinalética, 
rotulación e cartelería, aplicando técnicas de publicidade e animación 
no punto de venda

CA1.3 Asociáronse tipografias cos efectos que producen na poboación consumidora
CA1.4 Elaboráronase formas de cartelaría acordes con cada posicionamento e coa sinalética
CA1.7 Montáronse os elementos decorativos en condicións de seguridade e prevención de riscos 
laborais
CA2.2 Explicáronse os efectos psicolóxicos que producen na poboación consumidora as técnicas 
utilizadas en escaparatismo

Unidade formativa 6. RA6. Realiza os escaparates adecuados ás 
características esenciais dos establecementos e coida os elementos 
exteriores, aplicando técnicas profesionais.

CA2.3 Argumentáronse as funsións e os obxectivos que pode ter un escaparate
CA2.4 Definironse os criterios de valoración do impacto que pode producir un escaparate no 
volumen de vendas
CA2.5 Especificáronse os criterios de selección dos materiais que se vaian utilizar e o orzamento 
dispoñible  
CA2.7 Deseñáronse escaparates aplicando os métodos axeitados e as técnicas precisas, segundo un 
bosquexo
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Análise das actividades presentadas a través do correo electrónico e da
aplicación da videoconferencia Cisco WEBEX Meeting

Instrumentos:
Rexistro de observación cos items: Moi axeitado, Axeitado e 
Pouco Axeitado
Valores: MA = 1;  A = 0,5;  PA = 0

Cualificación
final

Nestes  intres  (no  momento  desta  adaptación  da  programación  da  3ª
avaliación)  pártese  do  coñecemento  de  que  todos  os  alumnos  deste
grupo teñen superada a primeira e segunda avaliación.

A cualificación final do módulo será a media das avaliacións 1ª e 2ª, cos
aportes en positivo da 3ª.

Exemplo: Un alumno que ten un 5 na 1ª e un 7 na 2ª (5+7=12; 12: 2=6),
si na terceira avaliación o rexistro das observacións feitas polo profesor
foron de Moi Axeitadas, se sumará 1 punto na cualificación final; polo
tanto a cualificación final será dun 7 ( 6 + 1 = 7).  Noutro senso, si  o
rexistro das observacións da terceira avaliación é de Pouco Axeitado (0),
a cualificación final  do módulo unha vez calculada a media das dúas
avaliacións anteriores é de un 6 (6+0=6).

Alumnado de
materia

pendente

Considerando  que  esta  avaliación  só  pode  repercutir  positivamente  e
atendendo  a  que  todo  o  alumnado  deste  grupo  xa  ten  acadados  os
contidos e os resultados de aprendizaxe da 1ª e 2ª avaliación, non hai
alumnado con materia pendente.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Desde o 13 de marzo ata a data da sesión de 2ª avaliación (1 de abril)
realízanse  actividades  de  repaso  sobre  o  surtido   a  sua  xesión,
propostas da elaboración dun esquema do surtido e a sua xestión.
Exercicio da organización do surtido nun establecemento comerciai.
(do 16 de marzo ao 31 de marzo).

A  partir  do mes  de  abril,  os  alumnos  deste  grupo,  por  ter  todos
superadas as dúas primeiras avaliacións, no realizan actividades de
reforzo ou recuperación.  As actividades propostas na 3ª avaliación
son de ampliación  para acadar  os resultados de aprendizaxe e os
criterios  de avaliación  que se  consideran  mínimos esixibles y  que
aparecen relacionados no apartado 1. 

• Actividades proposta sobre O lineal “Niveles do lineal. Como
varían as vendas de productos cando se moven dunha altura
a outra do lineal ”, “lineal óptimo”. Esquemas, exercicios.

• Actividade proposta sobre  a Publicidade do establecemento
comerciais,  cuestionarios  de  comprobación,  “buscar
información en internet  para  identificar  as  distintas  bolsas
que  podes  usar  para  as  túas vendas  nun establecemento
comercial”.

• Actividade  relacionado  coa decoración  ,   sinalización,
rotulación  e  carteis,  aplicando  técnicas  de  publicitarias   e
animación  do  punto  de  venda:  esquemas,  cuestionarios  ,
confección dun cartel, etc.

• Actividades  proposta  sobre  “escaparatismo”:  esquemas,
cuestionarios, elaboración dunha maqueta. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alta conectividade: Traballo a través da Aplicación Cisco WEBEX
Meeting.
Baixa conectividade:  Combinación  da  Aplicación  Cisco  WEBEX
Meeting con correos electrónicos e algúns outros medios como chats
de whatssap.
Sin conectividade: Aqueles alumnos que puideran ter problemas de 
conectividade, a través de comunicación telefónica.

Materiais e recursos

Páxina web do centro. Abalar. Fichas e  propostas de actividades 
elaboradas polo profesor. Comentario e corrección das diferentes 
actividades propostas en Cisco WEBEX Meeting. Publicación das 
solucións na propia WEBEX ou envío por correo electrónico ou 
whatssap.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro,  aplicación  Cisco WEBEX Meeting, ABALAR. 
Para o alumnado con dificultades de conectividade, contacto 
persoal a través do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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